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CONTEÚDOSCONTEÚDOSCONTEÚDOSCONTEÚDOS

•• Vivemos tempos de mudanzasVivemos tempos de mudanzas
•• Cooperativismo na ALCooperativismo na ALCooperativismo na ALCooperativismo na AL
•• As As dimensõesdimensões da da sustentabilidadesustentabilidade
•• As As dimensõesdimensões da da segurançasegurança alimentaralimentar

•• ConsideraçõesConsiderações finaisfinais e e desafiosdesafios do do 
cooperativismocooperativismo
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Vivemos tempos instáveisVivemos tempos instáveisVivemos tempos instáveisVivemos tempos instáveis
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COOPERATIVAS: UMA COOPERATIVAS: UMA 
OPORTUNIDADE PARA OS OPORTUNIDADE PARA OS 
MAIS VULNERÁVEIS EM MAIS VULNERÁVEIS EM MAIS VULNERÁVEIS EM MAIS VULNERÁVEIS EM 

TEMPOS DE CRISETEMPOS DE CRISE
(SAFETY NET)(SAFETY NET)
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A força do Cooperativismo A força do Cooperativismo 
  na na 

América Latina América Latina América Latina América Latina 
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121 il ti   121 il ti   121 mil cooperativas no 121 mil cooperativas no 
continente: quase 34 mil continente: quase 34 mil continente: quase 34 mil continente: quase 34 mil 

vinculadas ao agrovinculadas ao agrogg
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Número de cooperativas agroalimentarias  Número de cooperativas agroalimentarias  
emem ALC ALC 
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PorcentagemPorcentagem
da da populaçãopopulaçãoda da populaçãopopulação

parte do parte do 
movimentomovimento
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AS DIMENSÕES DA AS DIMENSÕES DA AS DIMENSÕES DA AS DIMENSÕES DA 
SUSTENTABILIDADESUSTENTABILIDADE

Econômica• Econômica
• Ecológica/ambientalg /
• Social

I tit i l/ líti• Institucional/política
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AS COOPERATIVAS PRECISAM OLHAR 
MAIS PARA O FUTURO

• LIDAR COM AS INCERTEZAS EMERGENTES 
DA INSTABILIDADE FINANCIERA, 

Á ÍCLIMÁTICA, POLÍTICA, SOCIAL QUE 
REPRESENTAM CRESCENTE AMEAÇA PARA 

ÊPARA SUA SOBREVIVÊNCIA

• COMO SE ADAPTAR A UM MUNDO TÃO 
MUTÁVEL.MUTÁVEL.

Olh lé d  t• Olhar além do seu entorno
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Dimensão EconômicaDimensão Econômica

• Aplicar mas princípios da Economia
Solidadária

• Fomentar atividades econômicas que 
não comprometam o meio ambientenão comprometam o meio ambiente

• Adequar o manejo do risco evitando 
opções de alto risco

• Promover mais inovação• Promover mais inovação
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Dimensão SocialDimensão Social

• Ocupar-se das necesidades dos mais 
pobres, não somente dos membros p ,
da cooperativa. Ser empresas com 
coraçãocoração

• Políticas específicas para os mais 
bpobres

• Gerar propostas de desenvolvimento Gerar propostas de desenvolvimento 
social 
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DIMENSÃO 
POLÍTICA/INSTITUCIONAL

• Contribuir a governabilidade
• Respeito aos princípios democráticos  Respeito aos princípios democráticos, 

das regras do jogo e das minorias
T ê i   di ã  d  t  • Transparência e rendição de contas 
oportunamente. Fiscalização externa

• Aplicação de incentivos e sanções
Moti ação pa a ma ampla • Motivação para uma ampla 
participação nas decisões.
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INCORPORAR A DIMENSÃO 
AMBIENTAL NOS SERVICIOS

Õ• AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
• EDUCAÇÃO AMBIENTALEDUCAÇÃO AMBIENTAL
• PROJETOS AMBIENTAIS

Ó• ESCRITÓRIOS AMBIENTAIES
• REDUÇÃO/ELIMINAÇÃO DE • REDUÇÃO/ELIMINAÇÃO DE 

DESPERDÍCIOS
• FOMENTO DA AG.BAIXO COOP. 

CARBONO DE PRODUTORES 
ORGÂNICOS
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Cooperativa QUINOACOOPCooperativa QUINOACOOPCooperativa QUINOACOOPCooperativa QUINOACOOP
• Ancovinto  Comunidade de Colchane  Região de Ancovinto, Comunidade de Colchane, Região de 

Tarapacá 
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• Ano 2007
• 14 famílias da agricultura familiar Aymara do 

Altiplano (Colchane comunidade mais pobre do 
í ) país) 

• 1 a 8 ha por socio
d k /• Rendimento 50 a 700 kg/ano
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ÊÊxitos/ susseso: 
- Aposta por produção limpa e orgânica
- Projeto de risco 
- Projeto FIA inovação
- Projetos INDAP à inversão
- Agregar valor no proceso
- Novos mercados
- Mejora do preço de venda

uma cooperativa que 
procura a sustentabilidade
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procura a sustentabilidade



Porque o Cooperativismo q p
pode contribuir mais para a 

segurança alimentar?
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AINDA TEMOS 
INSEGURANCA 

ALIMENTAR EM ALCALIMENTAR EM ALC

Evolução da fome na Evolução da fome na 
América Latina e CaribeAmérica Latina e CaribeAmérica Latina e CaribeAmérica Latina e Caribe
Fonte: Panorama da Segurança Alimentar e 
Nutricional FAO 2013Nutricional, FAO 2013
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As Cooperativas e as p
dimensões da segurança 

Ali t  Alimentar 

• Disponibilidade
l ã• Utilização

• EstabilidadeEstabilidade
• Acesso 
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Coops :Disponibilidade e Coops :Disponibilidade e 
acceso aos Alimentos

• Coops São opção para melhorar a renda

acceso aos Alimentos

• Equidade na partilha dos benefícios 
• Poder de negociação de preços   g ç p ç
• Agregar valor à produção
• Economías de escala: produção e • Economías de escala: produção e 

disponibilidade
M lh  d  titi id d• Melhora da competitividade

• Cenário fértil para a inovação e a 
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productividade



I t   t itó i  lImpactos no território rural

• Maior eficácia e eficiência na aplicação e 
investimento de fundos de ajuda ao setor investimento de fundos de ajuda ao setor 
produtivo: disponibilidade e estabilidade

• Capital social existente nos territórios 
rurais  organização e democratizaçãorurais  organização e democratização
dos procesos coletivos que ocorrem com 
ele  Estabilidadeele. Estabilidade

• Programas de Educação : Utilização
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• Superação da pobreza, exemplo: Emprego.Superação da pobreza, exemplo: Emprego.
Brasil: o cooperativismo gera 298 mil postos de 
trabalho direto. Só o setor cooperativo agrário, 
gera mais de  146 mil : Acceso
(Sistema OCB, 2010).   

• Possibilitar aceso ao crédito dos pequenos 
produtores (Caixas Rurais): Accessoprodutores (Caixas Rurais): Accesso

• Evitar o desperdicio: • Evitar o desperdicio: 
Eco-eficiencia :disponibilidade
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Nível agregadoNível agregado

• Melhora da disponibilidade de alimentos  
nos mercados nacionais. Exemplo: As 5.422  p
cooperativas agrarias do Equador, produzem 60% 
dos alimentos básicos dese país. (Subsecretaria de Economia 
Social e Solidária  Ministério de Inclusão Econômica e Social do equador  2009)Social e Solidária, Ministério de Inclusão Econômica e Social do equador, 2009).

• Facilitam acesso ao uso – e potencialmente 
a propiedade – de fatores  produtivos, como 
são a terra e a água

• Permite a inclusão de segmentos 
vulneráveis: mulheres  jovens e indígenas  
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vulneráveis: mulheres, jovens e indígenas. 



•• Recomendações Recomendações 
• Ter a segurança alimentar como uma prioridade 
• Maior troca de experiências e conhecimento entre 

coops na área da SAN- Solidariedades
intercooperativas

lh d d l• Melhora dos quadros legais e normativos
• Potenciamento da institucionalidade vinculada ao 

i tmovimento coop
• Criação de instrumentos de apoio às cooperativas 

pequenas o de pequenos produtores pequenas o de pequenos produtores 
• + Capacitação e educação cooperativa

Melhora da informação (estadísticas)• Melhora da informação (estadísticas)

Em resumo: criação de entorno favoráveis ao 
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Em resumo: criação de entorno favoráveis ao 
desenvolvimento do cooperativismo



FORTALECERFORTALECER:
• INTEGRAÇÃO (cooperativas, federações, 

Uniões)Uniões)

• INCIDÊNCIA NAS POLÍTICAS sociais e • INCIDÊNCIA NAS POLÍTICAS sociais e 
ambientais

• Usar mais a CAPACIDADE FINANCEIRA
para incidencia nas politicaspara incidencia nas politicas

• GESTÃO INTERNAGESTÃO INTERNA
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ConsideraçãoConsideração finaisfinais
• O Modelo de organização cooperativista

ConsideraçãoConsideração finaisfinais
• O Modelo de organização cooperativista

vigente permite enfrentar os problemas
da atualidadeda atualidade

• Crescente interesse nos países pela
melhora do cenário para omelhora do cenário para o
desenvolvimento do movimento
cooperativo: Ex Lei de Cooperativas decooperativo: Ex. Lei de Cooperativas de
Chile
M d l j à id d• Modelos que se ajustem às necessidades e
expectativas da Agricultura Familiar.
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• MUITO OBRIGADO• MUITO OBRIGADO
• MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
• MANY THANKS  !!!!
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